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            21 أكتوبر,2014

بورتون لـ” خلیج بوست” : 70.8 ملیار حجم التبادل التجاري بین السعودیة وأمریكا

واشنطن – محمد األمیر  | بالنسبة للسید ادوارد بورتون، رئیس مجلس األعمال األمریكي السعودي، فإن العالقات الثنائیة التجاریة بین البلدین
عمیقة جدا، وقدیمة تعود إلى ثالثینات القرن العشرین، وقد تطورت لیكون لھا انعكاساتھا على المجتمع الدولي، وتصبح دینامیكیة للغایة

ومتنوعة تشمل كافة القطاعات االقتصادیة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بین البلدین وفقا لمكتب اإلحصاء األمریكي، 70.8 ملیار دوالر أمریكي في العام الماضي، لیشمل سلعا متنوعة
أھمھا المركبات التي استحوذت على الحصة األكبر بنصیب 5.8 ملیار دوالر أمریكي، ومن ثم السلع والخدمات المصدرة، فالمعدات الثقیلة

واآلالت، فالطائرات والمعدات الكھربائیة فاألدوات الطبیة والبصریات والمواد الكیمائیة وأجھزة الحواسیب فالمنتجات اإللكترونیة والزراعیة
والمصنوعات المعدنیة األولیة.

ویرى السید بورتون أن السعودیة توفر مناخا استثماریا مشجعا للشركات األمریكیة، فـ “المملكة أعطت أولویة لتسھیل عمل الشركات األجنبیة
وتحفیز االستثمارات عموما”، مضیفا أن “الشركات تستفید من الضرائب المنخفضة في السعودیة والقدرة على إنشاء شركات مملوكة لألجانب

بالكامل مع السماح بتملك العقارات التجاریة”.

وإشارة لحجم االستثمار األمریكي من قبل الشركات بالسعودیة، قال إن السنوات الخمس الماضیة شھدت عمال كبیرا في مجاالت النفط
والبتروكیماویات والغاز والتكریر والمعادن، على سبیل المثال، وجاءت البتروكیمیاویات في الصدارة بأكثر من 20 ملیار دوالر في شراكة

تحمع بین أرامكو السعودیة وداو األمریكیة، كذلك مجمع األلمنیوم ألكوا – معادن الذي یقف على 10.8 ملیار دوالر أمریكي.

ویصعب تقدیر عدد الشركات األمریكیة العاملة بالسعودیة، لكن بورتون یلفت النظر إلى أنھ دائما ھناك عقودا وصفقات جدیدة للشركات
األمریكیة في المملكة، “فاألخبار تنقل لنا یومیا المزید في ھذا الجانب”، وأشار إلى وجود شركات أمریكیة لھا منتجات بالسوق السعودي، رغم

أنھا لیست موجودة ھي بالشكل المباشر، إنما عبر طرف ثالث.
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 اقتصاد

ویقول رئیس مجلس األعمال األمریكي السعودي لـ خلیج بوست إنھ رغم آثار العولمة التي خصمت من السوق األمریكي في الخارج، إال أن
الوالیات المتحدة ال زالت ترى في السعودیة شریكا استراتیجیا، في مجاالت عدة كالتكنولوجیا المتقدمة والخدمات المثالیة وإدارة األعمال
المھنیة، ویؤكد أن العالقات الثنائیة سوف تتطور بشكل متضاعف في السنوات المقبلة، وھو أمر إیجابي، وأشار إلى أن الزیادة في التبادل

التجاري عبر السنوات، تمثل أكبر دلیل على شراكة قویة ومستمرة، متوقعا عددا من االستثمارات الكبرى وفي كافة القطاعات.

وتحدث بورتون عن منتدى فرص األعمال السعودي األمریكي، وأنھ یشھد قوة والتزام من البلدین فیما یدفع التعاون، باعتباره أكبر تجمع
لشركات األعمال بین الجانبین، وقد نجح في تنظیم ثالثة منتدیات بكل من شیكاغو وأتالنتا ولوس أنجلس بحضور ما یقرب من 1200 من

رجال األعمال والمسؤولین الحكومیین، وتكلل ذلك بعدد من مذكرات التفاھم في العدید من المجاالت كاإلنشاءات البحریة والنفط والغاز
والتكنولوجیا والرعایة الصحیة.

وأوضح أن منتدى لوس أنجلس بشكل خاص، لعب دورا في ترسیخ العالقات التجاریة وعمل كمنصة للشركات تنظر من خاللھا للفرص
المستقبلیة، مؤكدا “لقد وجدت أن أفضل سبیل لتعزیز الشراكة ھو الجلوس وجھا لوجھ”.

وبرأي بورتون فإن السعودیة التي تواجھ نموا سكانیا كبیرا، وطلبا متزایدا على تولید الطاقة وتحلیة المیاه ومعالجة میاه الصرف الصحي
والمرافق، سیكون علیھا أن تعمل على زیادة كفاءة استخدام الطاقة واستكشاف مصادر متجددة وبدیلة، ویرى أن ھذا المجال یمثل أحد الحقول
االستراتیجیة التي یمكن أن تعمل فیھا الشركات األمریكیة، “فالسعودیة واحدة من أكبر المستھلكین في العالم للطاقة.. لكن فرص االستثمارات
تتسع لتشمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتصنیع والصناعات البتروكیماویة وإنشاء التجمعات الصناعیة ما یساعد في تنویع مصادر

الدخل الوطني السعودي ویوفر االستقرار االقتصادي”.

وعن الدور الذي یمكن أن یقوم بھ مجلس األعمال األمریكي السعودي، فإن رؤیة رئیسھ، تصب في قدرة المجلس على توصیل المعلومات إلى
القطاعین الحكومي والخاص وصناع القرار في البلدین، ما یسمح بجذب كبار الشركات األمریكیة للسوق السعودي ویظھر المزایا واإلیجابیات

بشكل فعال یشجع على المضي في االستثمارات.

السعودیة منجم ذھب للشركات األمریكیة

یقول بورتون: “جزء من مھمتنا ھي رفع الوعي بین الشركات األمریكیة حول الفرص التجاریة الكثیرة بالسعودیة.. سواء من خالل مبیعات
التصدیر أو المشاریع االستثماریة الكبرى”، غیر أنھ یلفت االنتباه إلى أن العدید من الشركات ال زالت مترددة فھي تركز على دول البریك

(الصین، الھند، البرازیل، روسیا)، وھذا یضاعف مھمة المجلس في التوصیل واإلقناع، “فالسعودیة تظل مصنفة من قبل وزارة التجارة
األمریكیة كواحدة من األسواق الستة المھمة التي تحمل فرصا متزایدة على مدى السنوات العشر القادمة”.

ویعول رئیس مجلس األعمال األمریكي السعودي، على ما یسمیھ بدمج األنشطة المحلیة في السعودیة من خالل التعاون مع الشركات
األمریكیة، ویرى أن ھذا المجال مستقبلیا، مشیرا إلى أن السعودیة تظل بحسب البنك الدولي من الدول المتقدمة في سھولة ممارسة أنشطة

األعمال (المركز 26 عالمیا في 2014)، ویقول: “األمل في مضاعفة مساھمة مجاالت عدة في االقتصاد السعودي، كالصناعات التحویلیة
وتطویر التصنیع في السیارات ومواد البناء ومعالجة المعادن والبالستیك والتغلیف وغیرھا من السلع االستھالكیة”، ویؤكد أخیرا: “الشركات

األمریكیة مع ھذه تستفید بقوة من ھذه السوق الكبیرة”.

عادل الجبیر.. كاریزما متعددة القدرات

تغریدات: خلیج بوست

تعرف على قائمة الـ 10 اصدقاء األكثر ازعاجا و«غثاثة»!
http://t.co/ecNRWJl1ZD منذ 14 دقائق مضت

ردإعادة تغریدالمفضلة
وزارة اإلعالم السعودیة تمنع نشر ھذه اإلعالنات !

http://t.co/ZMiLga7He0 منذ 16 دقائق مضت
ردإعادة تغریدالمفضلة

10 أسباب لفشل “غزوة اإلحساء” !
http://t.co/FTcvn2ZNy1 منذ 19 دقائق مضت

ردإعادة تغریدالمفضلة
لماذا أغلقت السلطات السعودیة قناة وصال ؟

http://t.co/zYQPUUZWgu منذ 20 دقائق مضت
ردإعادة تغریدالمفضلة

@kaleejpost عدد المتابعین 160تاِبع
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صور من حفل السفارة السعودیة بواشنطن في الیوم الوطني
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